Processo nO00200.004774/201 2-03

SENADO FEDERAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO
Co ntrato n° 121 /201 2, celebrado entre a UNIÃO, por
int erm édio do SENADO FED ERAL, c a empresa AlE AUTO~'IO ÇÃO
INDUSTRIAL
E ELETRÔNICA
LTDA., que tem por objeto a execução de serviço de

tiO

nlílllulcnç:l0 corretiva co m fornecimento de peças, por
clHllllada técnica, para o equipamento automático de lavage m
c secagem de automóveis, do Senado Federal.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado pelo seu DiretorGeral, LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO, c a empresa AlE AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL E ELETRÔNICA LTDA., neste ato representada por
WELlNGTON CORREIA DE SOUZA, tendo em vista a manifestação do Gestor,
11. 43 7, a concordância da CONTRATADA, fl. 439, o Parecer n" 61412014 - ADVOSF,
fl s. 590/592v, a autori zação do Senhor Diretor-Geral , fl. 594, e as demais informações
contidas no Processo nO 00200.004774/201 2-03, resolvem aditar O Contrato n° 121/201 2, com
base na sua Cláusul a Décima Terceira, nos arts. 38, 39 c 40 do Ato nO 24/1998, no
Regulamento de Compras e Contratações do Senado Fcdera l, instituído pelo Ato nO 10/2010,
ambos da Comissão Diretora, no inciso li do art. 57 da Lei n° 8.666/93, e mediante as
seguintes cláusu las:

CLÁUSULA PRlMEIRA
O Contrato n° 12 1/201 2 fica prorrogado de 5 de outubro de 2014 a 4 de outubro de 2015.
I'ARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste cuja incidência coincide com o inicio da presente
prorrogação fica resguardado e será aplicado na forma da Cláusula Sexta do Contrato, tão
logo se conheça o percentual de variação do índice pactuado referente ao período
compreendido entre outubro/20 13 (data do primeiro aniversário do contrato) e outubro/2014
(data do segundo aniversário do contrato), o que será processado em autos apartados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuado, contudo, que o presente
contrato perderá a sua vigência antes do término fi xado no coplll desta cláusula, a qualquer
teml)o e devidamente reduzido a termo, em razão da celebração e vigência de contratação
decorrente da conclusão de outro procedimento li eitatório.

CLÁUSULA SEGUN DA
As despesas decorrentes do presente instnllllento correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho OI 031 055 140615664 e Nat ureza de Dcspesa 339039
tendo sido empcnhadas mediante a Nota de Empenho nO2014NE80064 1, de 03 dc outubro de
2014 .
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I'ARÁGRA!'O ÚNICO - Para o exercício f1lturo, o SENADO emitirá nota de empenho,
indi cando a dotação orçamentMia à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
A CONTRATADA deverá apresentar a renovação da garantia no percentual de S% (c inco por
cento) do valor global do presente contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do
recebimento da via assinada deste instrumcnto, visando atender à prorrogação, em
conformidade com a Cláusula Nona - Da Garantia, do contrato ori ginal , elc o art. S6 da lci

nO8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA
Picam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do contrato original c do Primeiro
e Segundo Termos Aditivos, não ex pressamente alteradas por este termo.
Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor c forma , na
presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF,

i22 de ovrt!bro

de 2014.

RIAL E ELETRÔNICA L TDA.

TestemUIlf
has::

tt.f~

/ !)/ .

/ -f70c~-0 S~

Nome: Wjf~(9!f(Ç;/ ff/CP)-:
?;lS7//cro

:?Il1

Ik-L~~

Nome: /.l1v;~ kf!v,
CP!': ooj.(). J 0'1 L . 5 )'

r·

clt F--- /......,

U :\CO I·LAOSI:CO:-'~SECO:.llO UI..\\JI\UT AITI' R.\ lfJ ,'01T1\' O· I>wrri,l~JI)\Am ·· AU I o:-mç,\o INlJüS TRlAL E m ETRósrCA LTrlA t: r 1211012 (I(Il{oO OO.oN 201 2(1)
{S ).Jo,;

Senado Fl,<lcm l - Via N2 - Ullh.llldl.\ de Apoio

n - CEP 70165-900 -

Orasilin-DF

Telefollo: "55 (61) 3303..4334

2 de 2

